
 
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD 
 
 
 
 
 
 
 

Porovnání výsledků humorálních markerů 
karcinomu prsu pacientek z Polikliniky Přerov 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Školitel: MUDr. Jiří Hochmann, CSc. 
 
 
 

Hradec Králové 2008                                                 Hana Kadlčíková 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji školiteli MUDr. Jiřímu Hochmannovi, Csc.  

a MUDr. Lubomíru Skopalovi za obětavou pomoc   

při vzniku této práce. 

    OBSAH:   
I. SOUHRN   ................................................................................................................................ 4



 3 

II. SUMMARY   ........................................................................................................................... 6
III. ÚVOD   .................................................................................................................................. 7
IV. TEORETICKÁ ČÁST   ......................................................................................................... 8
1. Tumorové onemocnění prsu   ................................................................................................. 8

1.1. Rizikové faktory a klasifikace   ................................................................................................... 8

1.2. Klasifikace nádorů   ..................................................................................................................... 9

1.3.  Rozdělení podle stadií   ............................................................................................................. 10

1.4. Diagnostický postup   ................................................................................................................. 11

1.5. Léčebný postup   ......................................................................................................................... 11
1.5.1. Léčba úvodních stádií karcinomu prsu   .............................................................................................. 11
1.5.2. Léčba lokálně pokročilého onemocnění   ............................................................................................ 11
1.5.3. Léčba generalizovaného a recidivujícího karcinomu prsu   ................................................................. 12

2. Nádorové markery   ............................................................................................................... 12
2.1. Definice a vlastnosti nádorového markeru   ............................................................................ 12

2.2. Dělení nádorových markerů podle místa produkce a detekce   ............................................. 13

2.3. Vlastnosti ideálního nádorového markeru   ............................................................................. 13

2.4. Oblasti užití nádorového markeru   ......................................................................................... 15
2.4.1. Screening zhoubných nádorů   ............................................................................................................. 15
2.4.2. Diagnostika zhoubných novotvarů   .................................................................................................... 15
2.4.3. Určení stádia nádoru a jeho prognózy   ............................................................................................... 16
2.4.4.  Sledování průběhu choroby a efektu terapie   ..................................................................................... 16

2.5. Nádorové markery z hlediska orgánového   ............................................................................ 17

2.6. Jednotlivé nádorové markery u karcinomu prsu a jejich význam   ...................................... 18
2.6.1.  Onkofetální antigeny   ........................................................................................................................ 18
2.6.2. Proliferační nádorové markery   .......................................................................................................... 19
2.6.3. Enzymy   .............................................................................................................................................. 19
2.6.4. Buněčné nádorové markery   ............................................................................................................... 20
2.6.5. Potenciální nové nádorové markery   .................................................................................................. 20

3. Grafy:   ................................................................................................................................... 23
3.1. Incidence a mortalita v čase   .................................................................................................... 23

3.2. Věková struktura pacientek   .................................................................................................... 23

V. PRAKTICKÁ ČÁST   ............................................................................................................ 24
1. Materiál a metody stanovení   ............................................................................................... 24

1.1. Metodika stanovení   .................................................................................................................. 24

1.2. Grafické zpracování výsledků   ................................................................................................. 24

2. Výsledky   ............................................................................................................................... 25
2.1. Výsledky CA 15-3   ..................................................................................................................... 25

2.2. Výsledky CA 125   ...................................................................................................................... 26

2.3. Výsledky CEA   .......................................................................................................................... 27

2.4. Pacientky s hodnotami CA 15-3 převyšujícími   ..................................................................... 28

2.5. Pacientky s hodnotami CA 125 převyšujícími   ....................................................................... 29



 4 

2.6. Pacientky se stejnými hodnotami CA 125 a CA 15-3 a s nízkou hodnotou CEA   ............... 29

2.7. Pacientky s převažující nebo alespoň stejnou hodnotou CEA   ............................................. 30

3. Diskuze   ................................................................................................................................. 30
3.1. Zhodnocení výsledků z hlediska laboratorního   ..................................................................... 30

3.2. Zhodnocení výsledků z hlediska klinického   ........................................................................... 31

VI. ZÁVĚR   ............................................................................................................................... 33
VII. LITERATURA   ................................................................................................................. 34
VIII. PŘÍLOHA   ....................................................................................................................... 35
1. Data pacientek   ..................................................................................................................... 35

1.1. Základní údaje o pacientkách   ................................................................................................. 35

1.2. Skupiny pacientek podle převahy jednotlivých markerů   ..................................................... 37
1.2.1. Pacientky s hodnotami CA 15-3 převyšujícími   ................................................................................. 37
1.2.2. Pacientky s hodnotami CA 125 převyšujícími   ................................................................................... 38
1.2.3. Pacientky se  stejnými hodnotami CA 125 a CA 15-3 a s nízkou nebo stejnou hodnotou CEA   ....... 38
1.2.4. Pacientky s převažující nebo alespoň stejnou hodnotou CEA   ........................................................... 39

1.3. Hodnoty u jednotlivých pacientek   .......................................................................................... 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    I. SOUHRN 
    Nádorové markery jsou laboratorními ukazateli přítomnosti zhoubného novotvaru. Jedná 

se především o molekuly proteinového charakteru, které jsou přítomny v organismu 
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v závislosti na maligním procesu. Mohou být obsaženy v nádorových buňkách nebo na jejich 

povrchu, hovoříme pak o celulárních nádorových markerech, ale mnohem častěji se prokazují 

v séru nebo v jiných tělesných tekutinách, hovoříme o humorálních nádorových markerech. 

Nádorové markery mohou být produkovány přímo nádorovými buňkami – tzv. s nádorem 

asociované antigeny, nebo jinými tkáněmi jako odpověď na maligní proces probíhající 

v organismu – tzv. indukované nádorové markery.  

     Ke stanovení nádorových markerů využíváme  analyzátor AIA 1800.  Principem 

stanovení je enzymová imunoanalýza s fluorescenční  detekcí. V případě stanovení 

nádorových markerů se používá  sendvičová enzymatická reakce s využitím monoklonální 

protilátky.  

      Stanovením nádorových markerů se zabýváme teprve 4 roky, takže zatím nelze 

vyvozovat  příliš velké závěry. Nicméně můžeme říci, že jsme v našich grafech zjistili nárůst 

hodnot markerů, který lze pravděpodobně vysvětlit jako zhoršování choroby. Plynulost tohoto 

nárůstu svědčí o tom, že naše výsledky jsou přesné – že v nich hodnoty nejsou nápadně 

rozptýleny z důvodu jejich chyb kolem skutečné – pravdivé proložené čáry. 
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    II. SUMMARY 
Tumour markers are laboratory indicators of the presence of malignant tumour. Above all 

it concerns molecules of protein character, which are present in organism in dependence    

on malign process. They can be contained in tumour cells or on their surface, than we talk 

about cellular tumour markers, but they are much more often proved in sera or other body 

liquids, than we talk about humoral tumour markers. Tumour markers may be produced either 

by tumour cells – so-called tumour associated antigens, or by other tissues as response 

to malign process running in organism - so-called induced tumour markers. 

We use analyzer AIA 1800 for determination of tumour markers.  It´s automatic enzyme 

imunoassay system with  fluorescent detection.  

We are engaged in determination of tumour markers only 4 years, so it is not possible to 

deduce too big conclusions. Nevertheless we can say that we have identified growth of marker 

values, which can be probably explained as ingravescence, in our graphs. Fluency of this 

growth bears evidence of accuracy of results –their values are not noticeably disseminated  

by reason of their faults around existing - true leid line. 
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    III. ÚVOD 
      Zhoubné novotvary jsou po onemocnění kardiovaskulárního ústrojí nejčastější příčinou 

úmrtí. Nejčastějšími maligními nádory jsou nádory tlustého střeva a konečníku, plic, ledvin, 

dále je to melanom, prostata a u žen nádor prsu. Stále častěji jsou také zhoubné novotvary 

diagnostikovány u mladších věkových kategorií (Zima 2006). 

     V bakalářské práci jsme se zabývali sledováním hodnot nádorových markerů    

u pacientek s karcinomem prsu. Význam stanovení spočívá ve sledování úspěšnosti léčby a 

také jako nejrychlejší ukazatel návratu choroby u těch pacientek, které jsou po úspěšné léčbě 

stále ještě bez klinických projevů. 

     V naší laboratoři stanovujeme nádorové markery teprve od roku 2004. Je tedy pro nás 

důležité zpracovávat naměřené údaje, abychom potvrdili spolehlivost metod použitých 

k jednotlivým stanovením. Před zahájením léčby je dobré vyšetřit více typů markerů, 

abychom zjistili konkrétní marker produkovaný nádorem, a pak mohli sledovat jen ty, jejichž 

hodnoty byly zvýšené. 
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    IV. TEORETICKÁ ČÁST 

    1. Tumorové onemocnění prsu  
    Karcinom prsu je  druhé nejčastější maligní onemocnění u žen. Prognóza závisí kromě 

možnosti operability nejvíce na postižení regionálních uzlin a na velikosti nádoru. Můžeme 

říci, že při histologicky negativních uzlinách recidivuje tumor jen asi u 20 % pacientek,  

při zasažení axilárních uzlin dosahuje riziko 60-80 %. Existují i další faktory prognózy, které 

musí onkolog znát a které mu pomohou pacientku zařadit do rizikové kategorie a následně 

podat léčbu odpovídající intenzity (Vorlíček a kol. 2000). 

    Proto je jedním z cílů dnešní medicíny co nejranější diagnostika, tedy v době, kdy je 

nádor v počátečních stádiích a bez generalizace, je tedy kurabilní. Podle některých autorů lze 

současnými zobrazovacími technikami postihnout nádor velikosti lískového oříšku,  

tj. hmotnost zhruba 1g a obsah 109

  1.1. Rizikové faktory a klasifikace 

 buněk, a imunochemickými metodami nádor až tisíckrát 

menší. Přesto ale ve většině případů laboratorní průkaz nepřinesl tolik očekávanou možnost 

včasného a specifického záchytu (Racek 2006). 

 
   

  Vzhledem k vysoké incidenci a celospolečenskému významu této diagnózy byla 

věnována velká pozornost identifikaci rizikových faktorů pro vznik tohoto karcinomu.  

Kvůli odlišnosti české populace od populací v Americe nebo západní Evropě, kde probíhaly 

rozsáhlé epidemiologické studie, není možné přejímat zjištěná fakta, proto byla i u nás 

provedena rozsáhlá studie případů a kontrol, které se zúčastnilo 14 566 žen v 54 centrech. 

Výsledkem je zjištění váhy jednotlivých rizikových faktorů podstatných pro identifikaci žen 

se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu (Novotný a kol. 2005). 

 

Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko (Novotný a kol. 2005)  
Rizikový faktor 
Počet příbuzných prvního řádu s karcinomem prsu 
Počet příbuzných prvního a druhého řádu s jakoukoliv malignitou 
Věk v době menarché 
Věk v době prvního porodu 
Počet biopsií prsu 
Přítomnost atypické duktální hyperplazie v bioptickém vzorku 
Body mass index 
Zánět prsu 
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  1.2. Klasifikace nádorů 

Klasifikace karcinomu prsu (Novotný a kol. 2005) 
T Primární nádor 
TX Primární nádor nelze hodnotit 
T0 Bez známek primárního nádoru 
Tis Karcinom in situ: duktální nebo lobulární karcinom in situ nebo Pagetova choroba 

bradavky bez nádoru1) 

T1 Nádor 2 cm nebo méně v největším rozměru 
T1mic Mikroinvaze 0,1 cm nebo méně v největším rozměru2) 

T1a Větší než 0,1 cm, ne však více než 0,5 cm v největším rozměru 
T1b Větší než 0,5 cm, ne však více než 1 cm v největším rozměru 
T1c Větší než 1 cm, ne však více než 2 cm v největším rozměru 
T2 Nádor větší než 2 cm, ne však více než 5 cm v největším rozměru 
T3 Nádor větší než 5 cm v největším rozměru 
T4 Nádor jakékoliv velikosti s přímým šířením do stěny hrudní nebo do kůže3) 

T4a Šíření na stěnu hrudní 
T4b Edém (včetně peau d´orange), ulcerace kůže hrudníku nebo satelitní kožní uzly 

omezené na týž prs 
T4c Kritéria 4a a 4b dohromady 
T4d Zánětlivý (inflamatorní) karcinom4) 

 
N Regionální mízní uzliny 
NX Regionální mízní uzliny nelze hodnotit, např. dříve odstraněné 
N0 V regionálních uzlinách nejsou metastázy 
N1 Metastázy v pohyblivé stejnostranné axilární mízní uzlině (uzlinách) 
N2 Metastázy ve fixované stejnostranné axilární uzlině (uzlinách) nebo klinicky zřejmá5) 

stejnostranná vnitřní mamární uzlina (uzliny), bez klinicky evidentních metastáz 
v axilárních mízních uzlinách 

N2a Metastázy v axilárních mízních uzlinách (uzlině), fixovaných navzájem nebo k jiným 
strukturám 

N2b Metastázy pouze v klinicky zřejmých vnitřních mamárních mízních uzlinách (uzlině), 
bez klinicky evidentních metastáz v axilárních mízních uzlinách 

N3 Metastázy ve stejnostranných infraklavikulárních mízních uzlinách (uzlině) s nebo bez 
postižení axilárních mízních uzlin; nebo klinicky zřejmé ve stejnostranné vnitřní 
mamární mízní uzlině (uzlinách) s přítomností klinicky evidentních metastáz 
v axilárních mízních uzlinách, nebo metastázy ve stejnostranné supraklavikulární mízní 
uzlině (uzlinách) s nebo bez postižení axilárních nebo vnitřních mamárních uzlin 

N3a Metastázy v infraklavikulární mízní uzlině (uzlinách) 
N3b Metastázy ve vnitřních mamárních a axilárních mízních uzlinách 
N3c Metastázy v supraklavikulární mízní uzlině (uzlinách) 
 
M Vzdálené metastázy 
MX Vzdálené metastázy nelze hodnotit 
M0 Nejsou vzdálené metastázy 
M1 Vzdálené metastázy 
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  1.3.  Rozdělení podle stadií 

Rozdělení podle stádií (Novotný a kol. 2005)  
Stadium 0 Tis  N0  M0 
Stadium I T16)  N0  M0 
Stadium IIA T0  N1  M0 

T16)  N1  M0 
T2  N0  M0 

Stadium IIB T2  N1  M0 
T3  N0  M0 

Stadium IIIA T0  N2  M0 
T16)  N2  M0 
T2  N2  M0 
T3  N1-2  M0 

Stadium IIIB T4  N0-2  M0 
Stadium IIIC Jakékoliv T  N3  M0 
Stadium IV Jakékoliv T 

Jakékoliv T  M1 
 
 

1) Pagetova choroba bradavky spojená s nádorem se klasifikuje podle velikosti nádoru 

2) Mikroinvaze představuje šíření nádorových buněk skrze bazální membránu               

do okolních tkání s ložiskem ne větším než 0,1 cm v největším rozměru. Je-li více 

ložisek mikroinvaze, klasifikuje se pouze největší ložisko. Přítomnost více ložisek by 

se měla zaznamenat stejně jako u nádorů s větší invazí. 

3) Hrudní stěna zahrnuje žebra, interkostální svaly a musculus serratus anterior, ne však 

musculus pectoralis 

4) Zánětlivý karcinom je charakterizován difuzní silnou indurací kůže s erysipeloidním 

okrajem, obvykle bez nádorové masy pod kůží. Je-li kožní biopsie negativní a nelze 

zjistit žádný lokalizovaný měřitelný primární nádor, odpovídá pak tomuto klinicky 

zánětlivému karcinomu patologická klasifikace pTX 

5)  Klinicky zřejmé = zjištěné klinickým vyšetřením nebo zobrazovacími vyšetřovacími 

metodami, kromě lymfoscintigrafie 

6) T1 včetně T1mic 

 

 

            Vtažení kůže nebo bradavky nebo jiné kožní změny – kromě změn uvedených u T4b a 

T4d – se můžou objevit i u T1, T2 nebo T3, aniž by ovlivnily klasifikaci. 
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  1.4. Diagnostický postup 

    Vyšetření zahrnuje bilaterální mamografii, ultrazvuk prsu a spádových mízních uzlin. 

Postižení vzdálených lokalizací vyšetřujeme pomocí skiagramu hrudníku, ultrazvuku nebo  

CT břicha a scintigrafie skeletu. Z nádorových markerů stanovujeme CEA a CA15-3. FSH  

a estradiol stanovujeme u perimenopauzálních žen, klinické využití je však minimální 

(Novotný a kol. 2005). 

    Standardní je vyšetření histologického typu, nádorového grade (histologického stupně 

diferenciace), estrogenních a progesteronových receptorů, jednoho z proliferačních markerů 

(MIB1, Ki-67 nebo PCNA), exprese onkogenu c-erbB-2, lymfatické a vaskulární invaze a 

rozsahu intraduktální komponenty (Novotný a kol. 2005). 

    Genetická konzultace je indikována u nemocných, např. při hereditárním syndromu  

na podkladě mutací genů BRCA1 a BRCA2 nebo genů MMR systému nebo genu APC. 

    Sternální punkce, eventuelně trepanobiopsie je indikována u všech pacientek  

před zahájením systémové adjuvantní nebo neoadjuvantní léčby s cílem detekovat minimální 

reziduální onemocnění/mikrometastatické postižení v kostní dřeni (Novotný a kol. 2005). 

 

 

  1.5. Léčebný postup 

Léčebný postup podle Novotného a kol. 2005: 

1.5.1. Léčba úvodních stádií karcinomu prsu 

a) chirurgický výkon – provádí se radikální mastektomie s exenterací axily a parciálního 

chirurgického výkonu s radioterapií 

b) systémová pooperační léčba – jedná se o adjuvantní hormonální léčbu,                        

např. tamoxifen, anastrozol, inhibitory aromatáz ; adjuvantní chemoterapii                   

– např. antracykliny, trastuzumab 

c) pooperační radioterapie – zahrnuje ozařování po parciálním výkonu, po mastektomii 

nebo ozařování lymfatického systému 

 

1.5.2. Léčba lokálně pokročilého onemocnění 

a) neoadjuvantní léčba –   jejím primárním cílem je umožnit provedení výkonu 

zachovávajícího prs u většího podílu pacientek, rizikem je ale možnost nadbytečné 
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léčby u pacientek bez přesně odečteného výsledku primární biopsie nebo možnost 

progrese bez možnosti následného chirurgického zákroku. 

b) chirurgická léčba – po provedení neoadjuvantní léčby se řídí stejnými pravidly jako 

v případě primárně chirurgické léčby 

c) systémová pooperační léčba –  dnes se po podání účinných neoadjuvantních režimů 

s antracykliny a taxany pooperační chemoterapie neaplikuje 

d) pooperační radioterapie – nemá po neoadjuvantní léčbě a chirurgickém výkonu žádné 

specifikum ke zohlednění 

 

1.5.3. Léčba generalizovaného a recidivujícího karcinomu prsu 

  Paliativní léčba karcinomu prsu musí zohledňovat: 

- charakteristiky nádoru - především histopatologický typ nádoru - přítomnost 

hormonálních receptorů, lokalizaci a počet metastáz, počet postižených orgánů, 

rychlost progrese onemocnění  

- charakteristiky pacientky – věk, výkonnostní a menopauzální stav, komorbidity, 

sociální hledisko a preference nemocné 

- charakteristiky předchozí léčby – typ prováděné léčby a léčebná odpověď na ni, doba 

od podání předchozí léčby po progresi onemocnění 

  
 
 

    2. Nádorové markery 

  2.1. Definice a vlastnosti nádorového markeru 

    Nádorové markery jsou laboratorními ukazateli přítomnosti zhoubného novotvaru. Jedná 

se především o molekuly proteinového charakteru, které jsou přítomny v organismu 

v závislosti na maligním procesu. Mohou být obsaženy v nádorových buňkách nebo na jejich 

povrchu, hovoříme pak o celulárních nádorových markerech, ale mnohem častěji se prokazují 

v séru nebo v jiných tělesných tekutinách, hovoříme o humorálních nádorových markerech. 

Nádorové markery mohou být produkovány přímo nádorovými buňkami – tzv. s nádorem 

asociované antigeny, nebo jinými tkáněmi jako odpověď na maligní proces probíhající 

v organismu – tzv. indukované nádorové markery.  

    Dělení není příliš přesné, kritéria se zčásti překrývají (Racek 2006). 
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  2.2. Dělení nádorových markerů podle místa produkce a detekce 

                                                
Buněčné nádorové 
markery 

onkogeny, tumorsupresované geny, 
hormonální receptory 

 

Humorální nádorové 
markery 

indukované nádorové markery bílkoviny akutní fáze 
aj. 

 markery produkované nádory hormony 
   enzymy aj. 
  tumor asociované 

antigeny 
  
Tumor asociované antigeny dále dělíme na onkofetální antigeny – např. CEA, AFP,      

onkoplacentární antigeny – např. HCG, SP-1,  monoklonální imunoglobuliny a 

glykoproteiny a glykolipidy definované hybridomovou technikou – např. CA19-9,   

CA15-3 nebo CA125 (Racek 2006). 

 

 

  2.3. Vlastnosti ideálního nádorového markeru 

    Nádorové markery by měly splňovat několik požadavků, aby se daly klinicky co nejlépe 

využít.  

Jsou to: a) vysoká specifičnost vzhledem k malignímu onemocnění 

             b) vysoká orgánová specifičnost 

             c) vysoká citlivost neboli senzitivita 

             d) korelace mezi výší laboratorního parametru a velikostí nádoru - množstvím 

nádorových buněk (Racek 2006, Zima 2002).  

 

 

a) vysoká specifičnost vzhledem k malignímu bujení 

- pacienti bez karcinomu by měli mít negativní výsledek vyšetření, což pro celou řadu 

nádorových markerů neplatí. Laboratorní ukazatel pak dává pozitivní, tedy 

patologický výsledek u řady nenádorových onemocnění, zvláště zánětlivých  

      (Racek 2006, Zima 2002). 

 

 

b) vysoká orgánová specifičnost    

- pozitivní hodnota markeru by měla cíleně vypovídat o postižení konkrétního orgánu.                          
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      tento předpoklad však není často splněn, jak dokládá následující tabulka. Specifičnost              

      mnohých nádorových markerů tedy není příliš vysoká, ale většina nezhoubných příčin     

      vyvolává jen mírné nebo střední zvýšení hodnot. Tabulka obsahuje jen specifičtější                                     

      nádorové markery, existují samozřejmě laboratorní testy, které jsou pozitivní  

      u novotvarů nespecificky, jako následek zánětlivé reakce organismu (Racek 2006,    

            Zima 2002)  
        
Nádorový 
marker 

Onemocnění nebo jiná příčina 

CEA Záněty jater, cirhóza, pankreatitida, kouření 
AFP Jaterní cirhóza, hepatitida 
CA 15-3 Jaterní cirhóza, hepatitida, snížení glomerulární filtrace, mastopatie, 

endometrióza 
PSA Benigní hyperplazie prostaty, vyšetření per rektum či katetrizace 

močového měchýře 
Thymidinkináza Virová onemocnění, nedostatek vitamínu B12 
HCG Mola hydatidosa, těhotenství 
Ferritin Záněty, poruchy metabolismu Fe 
Β2 Snížení glomerulární filtrace mikroglobulin 
 
 
 

c) vysoká citlivost 

- jedná se o schopnost laboratorního ukazatele prokázat přítomnost zhoubného nádoru 

v počátečním stadiu (T1, eventuálně T2). Mnoho nádorových markerů nesplňuje ani 

tento předpoklad a v dostatečně vysokém procentu jsou pozitivní až u velkých a 

zejména generalizovaných tumorů. Proto se jen výjimečně hodí pro včasný záchyt 

zhoubných novotvarů. Citlivost a specifičnost každého testu spolu neoddělitelně 

souvisí, jejich poměr je navíc vztahován k hodnotě považované za hraniční hodnocení 

testu, tzv. cut-off value, diskriminační hodnota. Má-li test při 95% specifičnosti 

citlivost menší než 50%, je pro diagnostiku nepoužitelný. Citlivost lze zvýšit 

kombinací několika nádorových markerů, ale za cenu nižší specifičnosti, tedy většího 

počtu pozitivních výsledků (Racek 2006, Zima 2002). 

 

 

d) korelace mezi výší laboratorního parametru a velikostí nádoru 

- koncentrace markeru závisí nejen na rozsahu nádoru, ale i na stupni zralosti jeho 

buněk a na jejich schopnosti produkovat příslušný nádorový marker a vyplavovat ho             

do krve. To je dáno např. stupněm prokrvení nádoru. Výše testu závisí i na faktorech 
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s nádorem nesouvisících, jako je pokles glomerulární filtrace, způsobující retenci 

nízkomolekulárních markerů, běžně procházejících glomerulem,                            

např. beta-2-mikroglobulin. Dojde-li k tomu kupříkladu uprostřed cytostatické léčby, 

může nárůst ukazatele mylně simulovat progresi nádoru. Typickým testem, který 

věrně odráží počet nádorových buněk, je koncentrace monoklonálního imunoglobulinu 

u pacientů s mnohočetným myelomem (Racek 2006, Zima 2002)  .  

 

 

  2.4. Oblasti užití nádorového markeru 

2.4.1. Screening zhoubných nádorů 

    K vyhledávání zhoubných novotvarů u symptomatických jedinců nejsou nádorové 

markery vhodné kvůli relativně nízké citlivosti a nedostatečné specifičnosti, a to jak vzhledem 

k přítomnosti nádorového onemocnění, tak i k postižení určitého orgánu. Naproti tomu mohou 

být užitečné při vyšetřování rizikových skupin jedinců, ohrožených konkrétním nádorem, jak 

dokládá následující tabulka (Racek 2006, Zima 2002): 

  
Nádorový 
marker 

Riziková skupina Ohrožení nádorem 

AFP Cirhotici, zejména následkem chronické virové 
hepatitidy B nebo C  

Karcinom jater 
 

TPA Pracovníci v riziku určitých organických 
karcinogenů 

Karcinom močového 
měchýře 

Kalcitonin Příbuzní nemocného s uvedenou diagnózou 
(familiární výskyt) 

Medulární karcinom 
štítné žlázy 

Paraprotein Nemocní s benigní monoklonální 
hyperimunoglobulinémií 

Mnohočetný myelom 

PSA Muži nad 50 let věku Karcinom prostaty 
 

 

2.4.2. Diagnostika zhoubných novotvarů 

    Z podobných příčin nejsou nádorové markery obvykle vhodné ani pro primární 

diagnostiku. Výjimku tvoří pozitivní nález AFP (α1-fetoprotein), který potvrzuje podezření na 

primární karcinom jater či teratom nebo nález  NSE (neuron-specifická enoláza) u podezření 

na malobuněčný nádor plic (Racek 2006). 
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2.4.3. Určení stádia nádoru a jeho prognózy 

    Vysoké hodnoty nádorových markerů obvykle znamenají pokročilé onemocnění 

(stadium T3, T4, generalizace tumoru). Z hlediska stanovení prognózy znamenají markery 

další faktor, nezávislý na ostatních obvyklých ukazatelích prognózy (Racek 2006).  

    Hladina CEA (karcinoembryonální antigen) má určitou prognostickou výpověď             

u kolorektálníko karcinomu, AFP a HCG (choriový gonadotropin) u germinativních tumorů,   

β2

NACB 

-mikroglubulin u mnohočetného myelomu aj. Je nutné si ovšem uvědomit, že výše hladiny 

nádorového markeru nezávisí jen na velikosti nádoru, ale i na řadě jiných faktorů, které 

s prognostickou výpovědí nesouvisí (Racek 2006). 

   

 Přehled markerů nádoru prsu dle doporučení mezinárodních společností 

 
Estrogenní a progesteronové receptory vždy, 
CA 15-3 a CA 27. 29 pro monitoraci pokročilého onemocnění 

ASCO Rutinní použití CA 15-3 a CA 27. 29 samostatně není doporučeno.  
Zvyšování  CA 15-3 nebo CA 27. 29 může být použito pro odhad selhání 
terapie.  
Rutinní použití CEA není doporučeno. 
Estrogenní a progesteronové receptory by měly být stanoveny u primárních 
lézí.  
Steroidní receptory by měly být použity pro výběr pacientů pro endokrinní 
terapii.  
Zvýšená exprese nebo amplifikace HER-2/neu (c-erbB2) by mohla být 
použita pro výběr pacientů pro terapii HerceptinemR (trastuzumab)  

ACS Není 
EGTM Steroidní receptory ve tkáni pro predikci odpovědi na hormonální terapii.  

CEA a jeden z rodiny MUC-1-genům příbuzných proteinů v séru pro 
prognózu, sledování a monitorování terapie.  
HER-2/neu ve tkáni pro predikci odpovědi na HerceptinemR (trastuzumab) u 
pacientů s pokročilým onemocněním 

 
EGTM - European Group on Tumor Markers, NACB – National Academy of Clinical 

Biochemistry, ASCO – American Society for Clinical Oncology, ACS – American Cancer 

Society (Zima  2007, přesné odkazy na tyto zdroje Zima neuvádí).  

 

2.4.4.  Sledování průběhu choroby a efektu terapie 

    Tyto oblasti jsou pro využití nádorových markerů nejdůležitější.  

    Vždy je nutné stanovit hladinu markeru před léčbou. Negativizace hladin odráží úspěch 

léčby, je však zapotřebí vždy vzít v úvahu biologický poločas, který se u jednotlivých 
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markerů pohybuje ve škálách rozmezí od několika hodin (B2

  2.5. Nádorové markery z hlediska orgánového 

MG, HCG) až po dny (AFP, 

CA15-3, CEA aj.). Vzestup koncentrace markeru bezprostředně po léčbě může být známkou 

rozpadu nádorových buněk vlivem účinné terapie, tzv. lysis fenomén. Z uvedených důvodů se 

kontrolní odběr provádí obvykle až za 3-4 týdny po zahájení léčby (Racek 2006). 

    Nárůst koncentrace markeru ve třech po sobě následujících odběrech u pacienta          

bez terapie je třeba považovat za podezřelý z recidivy, respektive z progrese onemocnění, i 

když jsou hodnoty v referenčním rozmezí (Racek 2006).  

    Během terapie se jako progrese hodnotí nárůst o více než 25 %, jako parciální remise 

pokles o více než 50 % původní hodnoty. Uvádí se, že nádorové markery mohou upozornit  

na recidivu až o několik měsíců dříve než zobrazovací metody (Racek 2006).  

    Existují doporučení, jak často kontrolovat hladiny nádorových markerů v určitém 

období  po primární terapii. K hodnocení pravděpodobnosti trvání remise či recidivy 

onemocnění i vhodných intervalů pro další kontrolu se s výhodou využívají expertní 

programy, např. CRACTES = Cancer Recurrence Analysis, Correlation, Tresting and 

Statistics (Racek 2006). 

 

 

    Velice důležité je stanovení určitých markerů při podezření na novotvar orgánu. Podle 

citlivosti – tedy procenta pozitivních nálezů u jednotlivých typů nádorů – jsou markery 

rozděleny na dva typy, na základní a doplňkové. Základní nádorové markery jsou velice 

citlivé a stanovují se jako první. Doplňkové nádorové markery mají sice menší citlivost, ale 

kombinací se základním markerem  dosáhneme zvýšení jejich citlivosti (Racek 2006). 

    Problematika je o to složitější, že některé orgány může postihnout zhoubné bujení 

různého původu, což je provázeno pozitivitou zcela odlišných nádorových markerů. U 

jednotlivých typů navíc záleží na stupni zralosti nádorových buněk, což před stanovením 

diagnózy neznáme (Racek 2006).  

    U karcinomu prsu stanovujeme jako základní marker CA 15-3 a doplňkovým markerem 

je stanovení CEA (Racek 2006). 
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  2.6. Jednotlivé nádorové markery u karcinomu prsu a jejich 

význam 

2.6.1.  Onkofetální antigeny 

2.6.1.1.  Klasické onkofetální antigeny 

       

    CEA – Karcinoembryonální antigen 

- je to glykoprotein, který tvoří buňky sliznice střeva ve fetálním období. Zvýšenou 

koncentraci nacházíme hlavně u tumorů tlustého střeva, ale také u karcinomů plic, 

prsu, pankreatu, pohlavních orgánů a jiných lokalizací (Racek 2006, Zima 2002).  

   

2.6.1.2.  Komplexní konjugáty 

- jsou to glykoproteiny, eventuálně glykolipidy, které jsou produkovány určitými 

buňkami plodu, proto jsou řazeny k onkofetálním markerům. Byly zjištěny na základě 

předpokladu, že nádorové buňky uvolňují do krevního oběhu určité antigenní 

struktury. Homogenáty zhoubných novotvarů byla imunizována laboratorní zvířata a 

po izolaci vhodných linií imunokompetentních buněk byly hybridomovou technikou 

vytvořeny buněčné linie produkující monoklonální protilátky proti glykoproteinovým 

strukturám na povrchu nádorových buněk. Tyto buňky byly užity k detekci 

tumorových antigenů v séru pacientů. Většina těchto antigenů je značena písmeny   

CA – carbohydrate antigen a čísly podle označení buněčné linie produkující příslušnou 

protilátku. Protože uvedená stanovení nemají přílišnou specifičnost a citlivost, mají 

význam spíše ve sledování průběhu choroby po léčbě. Vzhledem k tomu, že různé 

firmy používají různé monoklonální protilátky, mohou být výsledky u jednoho 

pacienta různými soupravami naprosto odlišné. Proto je nutné v průběhu sledování 

choroby neměnit soupravy (Racek 2006, Zima 2002). 

 

    CA 15-3 

- je to glykoprotein, jehož stanovení se užívá k posouzení léčby a včasné předpovědi 

recidivy u nemocných s karcinomem prsu. Citlivost u generalizovaného tumoru je    

75 %, zatímco u nádorů bez  metastáz  pozitivní je u 9 % (stadium T1), v 19 % 

(stadium T2) a v 38 % (stadium T3). Zvýšené hodnoty se vyskytují i u některých 

jiných karcinomů např. gastrointestinálního traktu, ovarií, dělohy. K mírnému zvýšení 
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někdy dochází i u benigních afekcí – hepatopatie, endometrióza, mastopatie (Racek 

2006). 

 

2.6.1.3. Další nádorové markery onkofetální povahy 

    MCA – antigen mucinózních karcinomů 

    MSA – mamární sérový antigen 

    - jsou pozitivní zejména u karcinomu prsu (Racek 2006) 

 

2.6.2. Proliferační nádorové markery 

    TPA – tkáňový polypeptidový antigen 

- může být prokázán prakticky ve všech buňkách epitelového původu. Tvoří jej směs 

fragmentů cytokeratinů různých typů, tvořících intermediární filamenta normálních i 

maligních buněk. Není specifickým indikátorem určitého nádoru, ale spíše ukazatelem  

buněčné proliferace – převažuje u něj citlivost nad specifičností. Proto je zvýšený       

u řady rychle rostoucích karcinomů – prsu, ovaria, děložního čípku, močového 

měchýře, kolorektálníko či bronchiálního novotvaru. Vyšší hodnoty nacházíme i         

u proliferace nenádorového původu, např. u zánětlivých chorob plic, jater a 

urogenitálního ústrojí 

- v případě účinné terapie a zastavení buněčné proliferace jeho koncentrace rychle 

klesá, mnohem zřetelněji než v případě ostatních markerů diferenciačního typu  

     (Racek 2006, Zima 2002). 

 

2.6.3. Enzymy 

    TK – thymidinkináza 

- je to enzym katalyzující přímou fosforylaci thymidinu na thymidinmonofosfát. Jedná 

se o vedlejší cestu syntézy DNA, hlavní cestou je přeměna dUMP na TMP vyžadující 

přítomnost vitamínu B12

- aktivita thymidinkinázy v buňce stoupá v S-fázi dělení, tedy při syntéze DNA. 

Aktivita sérové thymidinkinázy tedy odráží míru buněčné proliferace, proto 

nacházíme její zvýšenou koncentraci u řady karcinomů, jako jsou novotvary prsu, plic, 

kolorektální karcinom, lymfomy, leukémie či mnohočetný myelom, ale i u některých 

. 
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virových onemocnění, především herpesvirů, HIV, či u některých zánětlivých 

onemocnění plic a u psoriázy. 

- protože je syntéza DNA blokována některými cytostatiky (analogy purinových bází 

jako je metotrexát či 5-fluorouracil), je v těchto případech aktivována právě náhradní 

cesta syntézy pomocí thymidinkinázy a její aktivita v séru výrazně stoupá, 

stanovujeme koncentraci enzymu v séru před zahájením léčby. 

- i deficit vitamínu B12

 

    Katepsin D   

      -    jedná se o intracelulární proteázu, která se uplatňuje při degradaci bazální membrány a                     

           umožňuje invazivní růst a metastázování nádoru. Řadíme jej tedy mezi buněčné    

 zvyšuje aktivitu thymidinkinázy, protože opět dochází k syntéze 

DNA náhradní cestou (Racek 2006). 

           nádorové markery. Jeho stanovení v cytosolu buněk mléčné žlázy má prognostický    

           význam (Racek 2006). 

 

2.6.4. Buněčné nádorové markery 

    Patří sem např. hormonální receptory u karcinomu mléčné žlázy. Prokazují se 

v homogenátu nádorové tkáně nebo lépe imunochemicky. Nález receptorů estrogenů či 

progesteronu je známkou větší diferenciace nádorových buněk a vypovídá o jejich senzitivitě 

k hormonální léčbě. 

    V cytosolu buněk lze také sledovat i některé nádorové markery stanovované v séru,        

např. TK, TPA, TPS – specifický TPA, nebo katepsin D, ale nejedná se o běžná vyšetření. 

 

2.6.5. Potenciální nové nádorové markery 

    Jsou to látky (proteiny a onkoproteiny – produkty mutovaných genů), které mají význam 

v dějích pro přežití buněk. Jedná se o regulaci buněčného cyklu, apoptózu, signální 

transdukci, adhezi a angiogenezi. Tyto markery se dále uplatňují při buněčném dělení, 

diferenciaci a metastazování (Celbová 2007). 

V této souvislosti je nutno upozornit, že např. následující buněčný marker (HER-2/neu) 

není již jen „potenciálním“, ale je již nyní běžně využíván pro vyšetřování pacientek v naší 

republice. Jeho výsledky dokonce i z nevelkých např. okresních laboratoří jsou na naší fakultě 

zpracovávány i pro některé letošní bakalářské práce laboratorního typu.  
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2.6.5.1. Markery spojené se signální transdukcí: 

- c-erbB-2 (HER-2/neu) – protoonkogen kódující transmembránový glykoprotein p185 

s tyrosinkinázovou  aktivitou, má strukturální i funkční homologii s epidermálním růstovým 

faktorem (EGRF)  

-  C-myc onkoproteiny 

- EGRF – epidermální růstový faktor, jedná se o transmembránový protein 

s tyrosinkinázovou aktivitou  

- IGF-I a IFG-IR (IGFBP-3) – inzulínu podobný růstový faktor 

- interleukiny a jejich receptory (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10) – významná role v procesu 

zánětu a proliferace imunokompetentních buněk 

- Ras protein (Ras P21 či p21ras

- Trombospondin – inhibitor angiogeneze 

) – klíčový regulátor buněčného cyklu 

- TGF-b1 (transformující růstový faktor) – účastní se v kontrole proliferace a diferenciace 

- TNF-α (tumor necrosis faktor alfa) – patří k nejdůležitějším prozánětlivým cytokinům, 

hraje roli v rezistenci proti nádorům (Celbová 2007) 

 

2.6.5.2. Markery spojené s regulací buněčného cyklu: 

- cykliny 

- inhibitory cyklin dependentních kináz (Celbová 2007) 

  

2.6.5.3. Markery spojené s apoptózou: 

- Bcl-2 protein – přispívá k tumorigenezi blokováním apoptózy 

- sFas – patří do rodiny TNF, existuje ve dvou formách, jako transmembránový a solubilní 

(sFas) 

- sFasL (sFas ligand) 

- Protein p53 – produkt mutovaného genu p53 a protilátky proti proteinu p53, protein p53 

suprimuje růst buněk a hraje významnou roli v zachování stability geonomu (Celbová 2007) 

 

2.6.5.4. Markery spojené s angiogenezí: 

- Angiostatin – inhibitor angiogeneze, jeví velkou homologii s plasminogenem 

- Angiogenin – inhibitor angiogeneze 

- bFGF – bazický fibroblastový růstový faktor – induktor angiogeneze 

- CD105 (endoglin) – receptor pro TGF-b1 a -b3 – nezbytný pro angiogenezi  

- Endostatin – působí antiangiogeneticky 
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- VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) – velmi účinný angiogenetický faktor 

(Celbová 2007) 

   

2.6.5.5.Markery spojené s adhezí: 

- E-cadherin 

- CD 44  

- E-selektin 

- ICAM-1 (intercelulární adhezivní molekula) 

- VCAM-1 (vaskulární buněčná adhezivní molekula) (Celbová 2007) 

 

 2.6.5.6. Markery spojené se specifickými vlastnostmi nádorových buněk: 

- vztah k zánětu – CRP 

- souvislost s nekrózou nádorových buněk – mimobuněčná volně cirkulující DNA 

- Matrix metalloproteinázy (MMPs) – endopeptidázy závislé na zinku, souvisejí 

s nádorovou invazí a metastazováním 

- Cyklooxygenáza 2 (COX-2) – enzym konvertující kyselinu arachidonovou                        

na prostaglandiny a další eikosanoidy, které stimují angiogenezi a potencují tumorigenezi. 

Proto nesteroidní protizánětlivé léky a COX-2 inhibitory mohou hrát důležitou roli 

v nádorové prevenci (Celbová 2007)     
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    3. Grafy: 

  3.1. Incidence a mortalita v čase 

 
 

  3.2. Věková struktura pacientek 

Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) a hrubé mortality (počet 
úmrtí na diagnózu na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu v celé populaci. 
 
 
 

 
 
Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. 
Věková struktura ukazuje % zastoupení věkových skupin mezi pacienty (popř. zemřelými na diagnózu).  
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    V. PRAKTICKÁ ČÁST 

    1. Materiál a metody stanovení 

  1.1. Metodika stanovení 

    Ke stanovení nádorových markerů využíváme  analyzátor AIA 1800.  Principem 

stanovení je enzymová imunoanalýza s fluorescenční  detekcí. V případě stanovení 

nádorových markerů se používá  sendvičová enzymatická reakce s využitím monoklonální 

protilátky.  

    Při stanovení je nezbytné brát v úvahu  biologický poločas markerů, který je v řádu 

několika dní. U základního markeru CA 15-3 je biologický poločas 7 dní, u doplňkového 

markeru  CA 125 jsou to 4 dny a u CEA 14 dní.  

    Vyšetření markeru provádíme v séru, preanalytická fáze je stejná jako u jiných 

biochemických parametrů. To znamená, že se krev odebírá do zkumavek s akcelerátorem 

koagulačního procesu, doba do separace nesmí přesáhnout 6 hodin od odběru.                     

Centrifugaci  3600 otáček/min provádíme po dobu 10 minut. Sérum se může skladovat při 

teplotě  2-8 °C po dobu  5 dní.  

 

 

  1.2. Grafické zpracování výsledků  

    Při sestrojování grafů jsme vynesli na osu x údaje o dni vlastního sledování a na osu y 

hodnoty jednotlivých nádorových markerů. Pro přehlednost uvádíme jen hodnoty základního 

markeru CA 15-3 a doplňkových markerů CEA a CA125. Výsledky CA 125 a CA 15-3 jsou 

v kU/l a hodnoty CEA v ug/l. 

    Abychom získali menší rozdíly mezi hodnotami vysokých výsledků a naopak               

zvětšení rozdílů v nízkých hodnotách, použili jsme logaritmické souřadnice na ose y.  

    Kromě grafů se všemi markery u jedné pacientky jsme do grafu vložili hodnoty jednoho 

markeru ode všech pacientek, abychom zobrazili, v jaké oblasti se pohybuje většina výsledků 

a které výsledky jsou výjimečně vysoké, a nebo nízké. 

    Pacientky jsme pro přehlednost rozdělili do čtyř skupin. První (největší) skupinu tvoří  

ty pacientky, u nichž hodnota CA 15-3 zcela převyšuje zbylé dvě hodnoty. V těchto případech 

vidíme jednak kolísání hodnot, což jistě souviselo se změnou terapie, nebo naopak jejich 

plynulé zvyšování či snižování, v závislosti na úspěšnosti léčby. 
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    Stejným způsobem jsme postupovali i u pacientek s převažující hodnotou markeru     

CA 125 nebo u pacientek, u nichž jsou hodnoty obou karbohydrátových antigenů téměř stejné 

a nebo jako v případě pacientky číslo 1 naprosto převažuje hodnota CEA.  

    Při tomto třídění jsme si byli vědomi, že přesnější pohled by vznikl, kdyby při něm        

– místo naměřených hodnot - byla používána procenta z prahové nebo diskriminační hodnoty. 

Ale tím by byl překročen požadovaný rozsah bakalářské práce. Proto jsme k posuzování 

výsledků přistupovali s tímto vědomím a s opatrností a vyzdvihli jsme pouze ty 

nejmarkantnější ze zajímavých skutečností. 

 

    2. Výsledky 
    Naměřené hodnoty nádorových markerů byly většinou nad rozhraním mezi negativitou a 

pozitivitou (nad diskriminační hodnotou). Jestliže kromě porovnání výsledků jednoho 

markeru níže dokumentujeme také, který marker převažuje u každé jednotlivé pacientky nad 

ostatními markery, je v tom určitá nepřesnost.  

    Správnější by možná bylo vyjadřovat tyto hodnoty jako násobky diskriminační hodnoty, 

čímž by se naše rozdělení pacientek poněkud změnilo. To ale není v naší praxi obvyklé a 

možná by to na klinika působilo rušivě.  

    Ale je potřeba to alespoň mít na mysli – zvláště při úvahách, zda CEA je u 

posuzovaných pacientek skutečně většinou nižší než oba markery CA, když CEA má nejnižší 

rozhraní mezi pozitivitou a negativitou z hlediska číselného – když odmyslíme, že jedno je 

vyjadřováno v mezinárodních jednotkách a druhé v gramech. 

    Diskriminační hodnota CA 15-3 zdravých žen je do 33 kU/l, u žen s karcinomem prsu 

s parciální remisí mohou přetrvávat hodnoty vyšší. 

    Hodnoty CA 125 u zdravé populace se pohybují do 37 kU/l. 

    Hodnoty CEA zdravých jedinců jsou 0,5 – 7 ug/l, u kuřáků mohou být hodnoty lehce 

zvýšené nad referenční mez.  

 

 

  2.1. Výsledky CA 15-3 

    Výsledky tohoto markeru byly většinou přibližně kolem 30 – 100 kU/l, ale u 6 pacientek 

hodnota převyšovala 100 kU/l. Nejnižší hodnoty byly většinou nad 10 kU/l. 
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CA 15-3 kU/l - Pacientka 1 - 16
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  2.2. Výsledky CA 125 

    Výsledky tohoto markeru byly také většinou v rozmezí 30 – 100 kU/l, ale u 4 pacientek 

byly v rozmezí nad 100 kU/l. Nejnižší hodnoty byly většinou nikoliv nad, ale kolem 10 kU/l. 

V globálu byly tedy tyto výsledky nižší než u CA 15-3. 

    Nejvyšší hodnoty byly zjištěny u pacientky č. 15 – jejíž hodnoty CA 125 patřily 

k nejvyšším na začátku léčby, pak se sice pravděpodobně vlivem léčby snížily, ale nedlouho 

po tom se opět staly nejvyššími a pacientka zemřela. 
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CA 125 kU/l - Pacientka 1 až 16
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  2.3. Výsledky CEA 

    Výsledky tohoto markeru byly většinou mezi 1 a 10 ug/l. Prakticky pouze u 4 pacientek 

byly nad 10 ug/l. Nejnižší hodnoty byly většinou kolem 1 ug/l – viz pacientka 6.  Nejvyšší 

hodnoty byly zjištěny u pacientky č. 1 – jejíž hodnoty CEA se sice pravděpodobně vlivem 

léčby snížily, ale nedlouho po tom se opět začaly vracet k nejvyšším hodnotám a pacientka 

zemřela. 
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CEA ug/l - Pacientka 1 - 16
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  2.4. Pacientky s hodnotami CA 15-3 převyšujícími 

    Tato skupina je nejpočetnější  (7 pacientek). Charakteristické pro tuto skupinu je, že 

ošetřující lékař si u těchto pacientek jen velmi zřídka dával stanovit CA 125 (avšak pokud ji 

dal vyšetřit, vyšla nízká). Proto je možno z hlediska křivek navzájem porovnávat pouze 

CA15-3 s CEA. 

    U 3 z těchto 7 pacientek se hodnoty sledovaných markerů prakticky nemění v závislosti 

na čase. U dalších 3 pacientek je vzestup CA 15-3 provázen vzestupem CEA. Příkladem je 

pacientka č. 3. U jedné pacientky (č. 10) však vzestup CA 15-3 není vůbec provázen žádným 

náznakem současného vzestupu CEA. V tom případě je hodnota CEA 10 ug/l. Při tom nelze 

říci, že by pod 10 ug/l byla metoda stanovení CEA necitlivá na klinické změny. Naopak         
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u pacientky č. 13 lze pozorovat při změnách CA 15-3 souhlasné a řádově stejně velké změny 

CEA, i když hodnoty CEA jsou těsně nad 1 ug/l. 
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  2.5. Pacientky s hodnotami CA 125 převyšujícími 

    V této skupině je pouze 5 pacientek. Pouze u jedné z nich  (č. 12) jsou výsledky CA 125 

téměř o řád vyšší než CA 15-3. Pouze u jedné pacientky  (č. 6) jsme zaznamenali abnormálně 

velkou variabilitu výsledků CA 125. Naopak u pacientky č. 7 jsou změny CA 125 velmi 

plynulé, což dosvědčuje, že laboratoř pracuje přesně. 
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  2.6. Pacientky se stejnými hodnotami CA 125 a CA 15-3 a s nízkou 
hodnotou CEA 

    U této dvoučlenné skupiny pacientek nebylo možné rozhodnout, do které z předchozích 

dvou skupin ji zařadit. Lze jenom říci, že CEA byl u nich nižší než ostatní markery – obdobně 

jako u obou předchozích skupin, u kterých byl vždy nejnižší. Výsledky u pacientky č. 13 jsou 
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důležité tím, že i v nejnižší oblasti – těsně nad 1ug/l dokumentují plynulost změn koncentrací 

CEA, což je ve shodě s trendem změn obou dalších markerů. 

 
Pacientka  13

1

10

100

1000

10000

0 500 1000 1500

CEA ug/l
CA 125 kU/l
CA 15-3 kU/l

 
 
 
 

  2.7. Pacientky s převažující nebo alespoň stejnou hodnotou CEA 

    Tato dvoučlenná skupinka dokumentuje výjimečnou situaci s relativně vysokým CEA. 

V ostatních skupinách je CEA prakticky vždy 10krát nižší než ostatní markery. Zde tomu tak 

není, což by možná mohlo být spojeno s nějakým klinickým významem. Zvláště u pacientky 

č. 1, u které je CEA 10krát vyšší než ostatní markery. Největší převaha CEA byla 

zaznamenána u pacientky č. 1. 
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    3. Diskuze 

  3.1. Zhodnocení výsledků z hlediska laboratorního 

    Po sestrojení grafů z naměřených hodnot jsme zjistili, že v případě základního markeru  

u karcinomu prsu CA 15-3 mají křivky kolísavý průběh. Je to dáno úspěšností či naopak 
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neúspěchem zvolené terapie. Protože se jedná o plynulý přechod bez výraznějších výkyvů, 

můžeme říci, že použitá metoda je spolehlivá.  

    Marker CA 125 se může zvyšovat při  infiltraci pleury nebo peritonea nádorovou masou. 

V případě tohoto doplňkového markeru CA 125 jsou kromě pacientek číslo 3 a 6 křivky také 

plynulé. Protože se jedná pouze o jediný výkyv u každé pacientky, můžeme říci, že i tato 

metoda prokázala značnou spolehlivost. V případě, že při kontrole výsledků zjistíme  

nesrovnalost nebo nenávaznost hodnot jako v tomto případě, opakujeme vyšetření z primární 

zkumavky, čímž můžeme prokázat chybu v preanalytické fázi mimo laboratoř.  

    Také hodnoty CEA mají plynulý průběh křivek bez větších výkyvů. Takže i tato námi 

používaná metoda je spolehlivá. 

 

 

  3.2. Zhodnocení výsledků z hlediska klinického 

    Korelace laboratorních hodnot a klinických projevů u karcinomů je těžké jednoznačně 

vyhodnotit. Je to dáno tím, že nádorová onemocnění nemají u pacientů naprosto shodný 

průběh a jednotlivé markery jsou ještě poměrně málo prozkoumané, u mnohých není zcela 

známá ani přesná struktura, a často jejich hodnoty reagují i na benigní onemocnění.  

    Proto jakýkoli výkyv může být způsoben jak metodou, ale také momentální změnou 

v organismu pacienta.    

    V případě námi sledovaných pacientek jsme prokázali, že hodnoty markeru CA 15-3 se 

zvyšují nejvíce, jejich hodnoty dosahují někdy až stonásobného zvýšení nad horní referenční 

mez. V případě zbylých dvou markerů není zvýšení až tak výrazné, jedná se o zvýšení 

v desítkových hodnotách. Pouze u některých pacientek i u těchto markerů dochází 

k obrovskému navýšení hodnot.   

    Například pacientka číslo 1 měla nejvyšší hodnoty CEA ze všech sledovaných 

pacientek. Oproti tomu u pacientky číslo 15 naprosto převyšovala hodnota CA 125 a zase 

naopak pacientka číslo 4 měla hodnoty všech nádorových markerů v normě nebo jen lehce 

zvýšené. 

    To všechno dokládá skutečnost, že samotné stanovení hodnot nelze jednoznačně 

aplikovat na všechny pacienty stejně. Důležité je si taky uvědomit, že konkrétně nádorový 

marker CA 15-3 se zvyšuje většinou až u generalizovaného nádoru, takže velké množství 

pacientek s prokázaným karcinomem prsu má nejprve hodnoty normální. To samozřejmě 

zvyšuje šanci na jejich přežití, neboť čím dříve je karcinom odhalen, tím lepší má prognózu.  
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    Přestože je CEA doplňkovým markerem při této diagnóze, neprokázali jsme, že by jeho 

hodnoty výrazně převyšovaly horní hranici referenčního rozmezí. 

    Jak už jsme uvedli v teoretické části, řada nádorů nádorové markery vůbec neprodukuje 

a nebo je jejich hodnota zvýšená z benigních příčin nebo dokonce i u dosud zdravých jedinců.  

Abychom mohli vyvodit přesné závěry, bylo by třeba vyšetřit obrovské množství nemocných. 

My se stanovením nádorových markerů zabýváme teprve 4 roky, takže zatím nelze vyvozovat  

příliš velké závěry.  

     Jako v případě již zemřelé pacientky číslo 4, jejíž hodnoty všech markerů byly buď 

normální, nebo jen lehce zvýšené. Opakem je jiná také již zemřelá pacientka, u které byla 

vysoce zvýšená hodnota hodnota CEA či pacientka 15 s převažující hodnotou CA 125.   
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    VI. ZÁVĚR 
    Stanovením nádorových markerů se zabýváme teprve 4 roky, takže zatím nelze 

vyvozovat  příliš velké závěry. Nicméně můžeme říci, že jsme v našich grafech zjistili nárůst 

nebo pokles hodnot markerů, který lze pravděpodobně vysvětlit jako zhoršování nebo 

zlepšování stavu metastáz. Plynulost tohoto nárůstu svědčí o tom, že naše výsledky jsou 

přesné – že v nich hodnoty (z důvodu jejich případných chyb) nejsou  nápadně rozptýleny 

kolem skutečné – pravdivé proložené čáry.  

    Nalezli jsme i některé důkazy o korelaci našich výsledků s klinickými nálezy – jako 

např. nejvyšší hodnoty markerů u některých pacientek zemřelých. 
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    VIII. PŘÍLOHA 

    1. Data pacientek   

  1.1. Základní údaje o pacientkách 

Pacientka 1 – r. 1979 – úmrtí 2008 Pacientka 2 – ročník 1941 
   Zjištěno: 13.6.2007 – 4. stádium 

 Léčba: 3.7.2007 chemoterapie 

 ER: 80% 

 PR: - 

 

Pacientka 3 – ročník 1944 Pacientka 4 – r. 1950 – úmrtí 2008 
Zjištěno: 20.11.2002 – operace Zjištěno: 20.9.1995 – operace 

Léčba: 13.1.2003 chemoterapie Léčba: 9.10.1995 hormonální 

            Zometa            12.10.1995 chemoterapie 

ER: +                                                                             18.10.1995 radioterapie 

PR: +               

 

Pacientka 5 – ročník 1946 Pacientka 6 – ročník 1949 
Zjištěno: 12.1.1995 Zjištěno: 11.4. 2003 

Léčba: 9.2.1995 radioterapie Léčba: 22.4. 2003 chemoterapie 

            hormonálně Faslodex             15.9. 2003 operace 

            Zometa      29.10.2003 radioterapie 

ER: 50% ER: + 

PR: 50% PR: + 

 

Pacientka 7 – ročník 1937 Pacientka 8 – ročník 1949 
Zjištěno: 15.5.1995 - operace Zjištěno: 2.7.2006 

Léčba: 7.6.1995 radioterapie Léčba: 3.7.2006 operace 

            v současnosti karcinom druhého prsu            15.7.2006 chemoterapie 

ER: 25%            22.2.2007 radioterapie 

PR: 50%            26.2.2007 adjuvantní léčba Herceptin 

 ER: - 



 36 

 PR: - 

 

Pacientka 9 – ročník 1937 Pacientka 10 - ročník 1940 
Zjištěno: 6.8.2004 - operace Zjištěno: 13.12.1999 - operace 

Léčba: 26.8.2004 chemoterapie Léčba: 17.1.2000 chemoterapie 

            17.12.2004 radioterapie             6.3.2000 radioterapie 

ER: + ER: 50% 

PR: + PR: 25% 

 

Pacientka 11 – ročník 1949 Pacientka 12 – ročník 1941 
Zjištěno: 27.2.1996 - operace Zjištěno: 10.1.2005 - operace 

Léčba: 1.3.1996 hormonální Léčba: 15.2.2005 radioterapie 

            27.3.1996 radioterapie             hormonální 

            16.4.1996 chemoterapie ER: 80% 

ER: 60% PR: 80% 

PR: 90% 

 

Pacientka 13 – ročník 1941 Pacientka 14 – ročník 1926 
Zjištěno:11.2002 - operace Zjištěno: 1.11.2006 – 4. stádium 

Léčba: 11.2002 chemoterapie Léčba: hormonální 

            12.5.2003 radioterapie ER: 80%  

             hormonální – Faslodex PR: 15% 

ER: + 

PR: - 

 

Pacientka 15 – r. 1961 – úmrtí 2008 Pacientka 16 – ročník 1930 
Zjištěno: 26.4.2005 - operace Zjištěno: 14.12.1998 - operace 

Léčba: chemoterapie Léčba: 19.1.1999 radioterapie 

            radioterapie ER: ++ 

            hormonální          PR: + 
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  1.2. Skupiny pacientek podle převahy jednotlivých markerů 

1.2.1. Pacientky s hodnotami CA 15-3 převyšujícími   
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1.2.2. Pacientky s hodnotami CA 125 převyšujícími 

Pacientka  6
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1.2.3. Pacientky se  stejnými hodnotami CA 125 a CA 15-3 a s nízkou 
nebo stejnou hodnotou CEA  
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1.2.4. Pacientky s převažující nebo alespoň stejnou hodnotou CEA 

Pacientka  1
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  1.3. Hodnoty u jednotlivých pacientek 

Pacientka  1 

Datum      Marker   
den měsíc  rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

15 2 2006 2235 0 5977,4  300,0 
20 3 2006 2270 35 6342,0  522,7 
12 4 2006 2292 57 3889,4  514,3 
24 5 2006 2334 99 1953,7  296,7 
14 6 2006 2354 119 1290,3  192,3 
24 7 2006 2394 159 497,9 67,2 92,5 
17 8 2006 2417 182 416,8 60,1 75,1 
11 10 2006 2471 236 331,2 75,3 58,9 
9 1 2007 2564 329 261,0 101,1 53,4 
8 11 2007 2863 628 339,5 54,0 48,5 

20 2 2008 2970 735 569,1 39,7 44,3 
 
 
 
Pacientka  2 

Datum       Marker   
den měsíc rok  den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

2 7 2007 2737 0 38,9 114,0 44,9 
13 7 2007 2748 11 40,0 121,2  
14 8 2007 2779 42 21,6 39,8 42,9 
18 9 2007 2813 76 10,7 27,7 28,4 
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Pacientka  3 

Datum      Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

29 3 2004 1549 0 4,4 4,4 26,3 
26 8 2004 1696 147 8,4  39,9 
17 1 2005 1842 293 17,1 12,4 79,8 
4 3 2005 1889 340 20,3  74,6 

23 3 2005 1908 359 15,4 11,7 51,5 
27 4 2005 1942 393 11,5  56,5 
31 5 2005 1976 427 6,0 100,0 32,1 
13 6 2005 1988 439 4,7 9,6 26,7 
4 7 2005 2009 460 4,7 5,3  
1 8 2005 2036 487 4,7  30,5 

22 8 2005 2057 508 5,0  29,7 
12 9 2005 2077 528   30,4 
8 11 2005 2133 584 5,6  36,9 

19 12 2005 2174 625 6,6  38,5 
16 3 2006 2266 717 12,2  93,8 
8 8 2006 2408 859 24,9 6,6 174,1 

13 12 2006 2533 984 39,1 12,8 94,9 
15 1 2007 2570 1021 32,0  72,1 
17 4 2007 2662 1113 25,3  47,1 
19 6 2007 2724 1175 27,3  63,3 
18 9 2007 2813 1264 36,0  62,9 
19 12 2007 2904 1355 41,6  91,4 
15 2 2008 2965 1416 40,6 6,4 111,2 
18 2 2008 2968 1419 39,2  109,4 

 
 
 
Pacientka  4 

Datum      Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

4 2 2004 1494 0 1,1  73,8 
16 3 2004 1536 42   51,1 
25 5 2004 1605 111 1,8  72,8 
31 5 2004 1611 117 1,9  63,4 
8 6 2004 1618 124   70,1 

10 8 2004 1680 186 2,5  63,9 
29 10 2004 1759 265 1,9  70,6 
15 12 2004 1805 311   67,6 
12 4 2005 1927 433 1,6  49,7 
2 8 2005 2037 543   47,4 
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9 11 2005 2134 640 1,6  46,1 
22 2 2006 2242 748 2,0  43,4 
9 5 2006 2319 825 2,1  44,2 

11 7 2006 2381 887 2,2  41,8 
31 10 2006 2491 997 3,0  58,4 
15 1 2007 2570 1076   61,7 
20 3 2007 2635 1141   52,7 
18 5 2007 2693 1199 3,0  50,4 
18 7 2007 2753 1259   43,4 
17 9 2007 2812 1318 2,2 18,5 52,0 
14 11 2007 2869 1375   36,2 
23 1 2008 2943 1449 3,3  41,3 

 
 
 
Pacientka  5 

Datum      Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

8 12 2004 1810 0 2,7 9,9 32,1 
31 3 2005 1897 87 3,4  28,0 
3 8 2005 2059 249 5,2  38,5 
2 12 2005 2169 359 7,0  48,6 

28 12 2005 2179 369 8,0  54,7 
30 3 2006 2267 457   45,9 
22 6 2006 2351 541 6,1 9,2 50,6 
20 7 2006 2379 569 6,4  54,0 
18 10 2006 2468 658 7,2  58,4 
14 12 2006 2540 730 7,3  63,8 
20 12 2006 2520 710 6,7  60,7 
8 2 2007 2585 775 6,7  63,2 
5 4 2007 2645 835 7,6  67,8 
7 6 2007 2707 897 9,1  83,8 
4 7 2007 2739 929 9,3 10,4 72,0 

16 8 2007 2781 971 9,2 9,8 72,5 
10 10 2007 2835 1025 8,0 10,6 77,1 
7 11 2007 2862 1052    78,5 

 
 
 
Pacientka  6 

Datum       Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

27 1 2004 1487 0 2,0  19,9 
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7 6 2004 1617 130 1,1  24,5 
12 10 2004 1742 255 1,1  24,5 
13 12 2004 1803 316 0,9  25,2 
20 7 2005 2025 538 0,9  16,7 
27 9 2005 2092 605 0,9   17,4 
9 11 2005 2134 647 0,8  20,7 

26 4 2006 2306 819 1,1  17,6 
3 8 2006 2403 916 1,3  17,8 

30 1 2007 2585 1098 1,4 82,2 24,1 
9 2 2007 2594 1107  56,9  

26 3 2007 2641 1154 1,5 69,4 21,0 
2 4 2007 2647 1160  75,6  

26 4 2007 2671 1184 2,0 10,5 20,0 
15 6 2007 2720 1233 1,6 102,1 27,9 
7 8 2007 2772 1285 1,2 83,4 15,5 

15 8 2007 2780 1293  46,9  
16 11 2007 2871 1384 1,3  22,1 
3 1 2008 2923 1436 1,3 13,0 23,2 

 
 
 
Pacientka  7 

Datum       Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

14 4 2004 1564 0 5,2 10,1 61,7 
6 5 2005 1951 387 5,1 267,8 90,0 
7 7 2005 2012 448 5,3 260,7 91,2 

15 8 2005 2050 486 5,2 278,5 64,3 
6 10 2005 2101 537 6,8 245,7 53,3 

30 11 2005 2155 591 6,0 192,5 43,7 
4 1 2006 2194 630 6,8 156,5 46,4 

29 3 2006 2279 715 4,5 70,5 39,6 
20 7 2007 2755 1191 6,0 40,4 53,8 
17 1 2008 2937 1373 6,4  82,0 

 
 
 
Pacientka  8 

Datum       Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

19 6 2006 2359 0 2,3 11,4 34,4 
21 7 2006 2391 32   27,5 
2 10 2006 2462 103   30,0 
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20 10 2006 2480 121 2,0  32,0 
2 1 2007 2557 198 4,1  40,2 

25 1 2007 2580 221 4,7 16,5 41,0 
23 7 2007 2758 399 3,6 16,9 33,2 

 

 

Pacientka  9 

Datum      Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

26 8 2004 1696 0 1,4 22,6 37,5 
7 10 2004 1737 41 1,0  37,5 
7 12 2004 1797 101 2,2 < 1,0 56,9 

10 2 2005 1865 169 2,0  39,7 
16 3 2005 1901 205 2,0   32,2 
27 6 2005 2002 306 1,8 30,6 32,8 
13 12 2005 2168 472 1,4  32,6 
30 5 2006 2340 644 1,2  31,9 
22 8 2006 2422 726 1,5  29,8 
6 3 2007 2621 925 1,6  39,7 

27 3 2007 2642 946   40,4 
2 5 2007 2677 981   34,5 
4 6 2007 2709 1013   51,6 
4 9 2007 2799 1103 1,5  32,4 
4 3 2008 2984 1288 1,5 19,5 34,3 

 
 
 
Pacientka  10 

Datum       Marker   
den měsíc  rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

30 3 2004 1550 0 8,2  320,9 
14 4 2004 1564 14   350,0 
10 6 2004 1620 70 10,9  276,0 
22 9 2004 1722 172 9,0   104,0 
15 2 2005 1870 320 7,2  79,0 
20 6 2005 1995 445 8,2  49,4 
4 10 2005 2099 549 10,8  105,0 

10 10 2005 2105 555 11,7  128,0 
5 12 2005 2160 610 9,1  140,0 
9 1 2006 2199 649   156,0 
8 2 2006 2228 678 9,3  196,8 

27 4 2006 2307 757 10,2  296,0 
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26 6 2006 2366 816   390,5 
21 7 2006 2391 841 9,5  361,2 
15 9 2006 2445 895 10,4  512,6 
20 11 2006 2510 960 9,4  729,3 
8 1 2007 2563 1013 9,4  691,6 

29 1 2007 2584 1034 4,9  464,8 
19 2 2007 2604 1054   285,2 
19 3 2007 2634 1084   176,4 
3 5 2007 2678 1128   140,1 

25 5 2007 2700 1150 10,1  135,1 
14 6 2007 2719 1169 9,7  175,7 
25 6 2007 2730 1180   143,8 
4 9 2007 2799 1249 10,4 21,6 160,7 

17 9 2007 2812 1262   181,3 
9 10 2007 2834 1284   198,8 
9 11 2007 2864 1314   250,2 

17 12 2007 2902 1352   301,7 
3 1 2008 2923 1373   326,4 

21 1 2008 2941 1391   428,2 
25 2 2008 2975 1425    504,7 

 
 
 
Pacientka  11 

Datum      Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

28 1 2004 1488 0 3,3 7,7 51,5 
13 4 2004 1563 75 3,0  38,9 
14 6 2004 1624 136 3,7  45,5 
16 7 2004 1656 168 3,8  51,7 
30 9 2004 1730 242 4,5  76,3 
4 10 2004 1734 246   71,9 

25 10 2004 1755 267   65,4 
24 11 2004 1784 296 4,0  45,1 
21 12 2004 1811 323 3,7  34,1 
18 2 2005 1873 385 2,7  26,0 
17 8 2005 2052 564 3,3  16,7 
8 12 2005 2163 675   17,6 

11 4 2006 2291 803 3,0  7,8 
7 8 2006 2407 919 6,9  19,3 

12 10 2006 2472 984 10,6  24,6 
14 12 2006 2534 1046 13,1  20,9 
24 1 2007 2579 1091 6,9 32,0 21,0 
10 5 2007 2685 1197 8,2 47,8 23,5 
13 7 2007 2748 1260  77,0  
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27 7 2007 2762 1274 11,2 72,5 29,1 
12 9 2007 2807 1319 15,0 104,7 42,7 
16 10 2007 2841 1353 12,1 68,4 37,7 
20 11 2007 2875 1387 9,3 46,7 39,2 
3 1 2008 2923 1435 6,1 29,9 34,0 

 
 
 
Pacientka  12 

Datum         Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

18 1 2005 1843 0 2,5 41,9 15,9 
31 3 2005 1916 73 2,2  14,6 
25 8 2005 2060 217 2,4  15,6 
31 3 2006 2281 438  76,9 15,0 
6 4 2006 2286 443  65,1  
4 5 2006 2314 471  78,0 15,3 
7 6 2006 2347 504  98,6  

20 9 2006 2450 607 2,1 74,0 16,6 
15 11 2006 2505 662  88,0 18,2 
17 1 2007 2572 729 2,7 68,2 15,6 
11 4 2007 2656 813  64,2  
3 7 2007 2738 895   16,7 
1 11 2007 2856 1013 2,3 55,1 14,8 

 
 
 
Pacientka  13Chyba! Chybné propojení. 
 

Pacientka  14 

Datum        Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

2 11 2006 2492 0 3,8 9,1 90,8 
31 1 2007 2586 94 3,5 12 138,8 
13 4 2007 2658 166 4,6  165,2 
14 6 2007 2719 227 7,2  451,4 

 
 
 
Pacientka  15 

Datum       Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-

CEA 
ug/l 

CA 
125 

CA15-
3 kU/l 
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vání kU/l 
28 4 2005 1943 0 3,1 280,2 46,8 
23 5 2005 1968 25 3,5 48,2 31,4 
4 7 2005 2009 66 3,4 17,5 27,2 

13 10 2005 2108 165 3,8 18,0 22,9 
5 1 2006 2195 252 4,2  19,9 
9 8 2006 2409 466 3,2  26,1 

31 1 2007 2586 643 3,0 876,3 104,5 
27 2 2007 2612 669  363,4 71,4 
10 4 2007 2655 712  368,9 52,8 
3 7 2007 2738 795 4,3 601,4 60,9 

14 8 2007 2779 836 4,0 1570,2 96,5 
1 10 2007 2826 883 6,4 3207,0 103,5 

Pacientka  16 

Datum       Marker   
den měsíc rok den 

století 
den 
sledo-
vání 

CEA 
ug/l 

CA 
125 
kU/l 

CA15-
3 kU/l 

25 2 2004 1515 0 6,9 10,7 30,0 
6 10 2004 1736 221 8,9  37,5 
9 2 2005 1864 349 12,9  39,6 
5 10 2005 2100 585 32,7 29,9 51,7 

13 10 2005 2108 593 30,4  54,1 
30 11 2005 2155 640 39,4  74,4 
4 1 2006 2194 679 49,6  80,0 
1 2 2006 2221 706 51,0  86,0 

15 3 2006 2265 750 58,0  100,4 
26 4 2006 2306 791 82,0 70,1 139,5 
10 5 2006 2320 805 69,0 68,8 137,7 
20 6 2006 2360 845 64,4 76,2 148,9 
18 7 2006 2388 873 95,8 94,1 170,2 
7 8 2006 2407 892 81,6 93,1 174,9 
7 9 2006 2437 922 91,1 120,5 196,5 
9 10 2006 2469 954 144,4 174,6 201,6 
6 11 2006 2496 981 185,1 213,6 250,6 

27 12 2006 2547 1032 212,1 253,3 295,6 
5 2 2007 2590 1075 224,1  367,8 

13 2 2007 2598 1083 251,2 258,5 287,4 
26 3 2007 2641 1126 367,8 358,5 382,2 
30 4 2007 2675 1160 412,4 463,2 508,9 
9 7 2007 2744 1229 988,1  1304,2 

11 12 2007 2896 1381 1931,2  2670,5 
18 2 2008 2968 1453 3532,2  4339,7 
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